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REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES 

 

O IMP – Instituto de Medicina e Projeto, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº 04.199.009/0001-24, com sede à Av. Nilo Peçanha nº 50, Sala 209, CEP 20020-906, Centro, Rio 

de Janeiro/RJ, por intermédio do seu Conselho de Administração, na forma do art. 20, inciso XI do 

seu Estatuto, APROVA o presente Regulamento que estabelece normas para a Seleção de 

Fornecedores visando a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços. 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer normas para disciplinar os 

procedimentos de Seleção de Fornecedores visando a aquisição de bens e a contratação de obras e 

serviços necessários à execução das atividades do IMP. 

Parágrafo Primeiro. Este Regulamento é de aplicação obrigatória na aquisição de bens e contratação 

de obras e serviços que utilizem repasses do Poder Público em virtude de Contrato de Gestão, 

Convênio, Termo de Colaboração, Termo de Fomento e/ou outras modalidades de parceria com a 

Administração Pública. 

Parágrafo Segundo. As contratações regidas por este Regulamento buscam a seleção da proposta 

mais vantajosa para o IMP, mediante julgamento objetivo, e serão processadas observando-se os 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, da economicidade e da 

eficiência. 

Parágrafo Terceiro. A participação na Seleção de Fornecedores implica a aceitação integral das 

normas da Carta Consulta e das instruções fornecidas aos interessados, além da observância deste 

Regulamento e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Quarto. Fica assegurado ao IMP o direito de revogar o procedimento de Seleção em caso 

de incapacidade técnica, administrativa ou financeira do fornecedor selecionado, ou da má-qualidade 

do produto ou do serviço contratado, sem que isso gere direito a indenização de qualquer espécie. 

Parágrafo Quinto. As compras consistentes em aquisição remunerada de bens de consumo, 

equipamentos e materiais permanentes, com fornecimento imediato ou parcelado, para suprir as 

necessidades decorrentes do desenvolvimento das atividades e metas definidas no instrumento a ser 

firmado (Contrato de Gestão, Termo de Colaboração ou quaisquer outros em que se aplique este 

Regulamento) devem adotar as modalidades suficientes, delimitando seus limites financeiros em cada 

modalidade, de forma pública, objetiva e impessoal 
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CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º. Para fins deste Regulamento, considera-se:  

I. IMP - Instituto de Medicina e Projeto, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita 

no CNPJ sob o nº 04.199.009/0001-24, com sede no Rio de Janeiro/RJ;   

II. CONTRATO DE GESTÃO – Parceria firmada entre o Poder Público e o IMP, quando atuando 

como entidade qualificada como organização social, para operacionalização da gestão e execução das 

atividades e serviços em Unidades Públicas; 

III. CONTRATO - documento que estabelece os direitos e obrigações entre as partes contratantes, 

para regular as relações jurídicas obrigacionais recíprocas, visando à consecução dos objetivos de 

interesse público; 

IV. SELEÇÃO DE FORNECEDORES - procedimento interno utilizado para a aquisição de bens e 

contratação de obras e serviços, a ser realizado mediante critérios previamente definidos, para 

julgamento e escolha de futuros contratados; 

V. CARTA CONSULTA – documento contendo instruções sobre o objeto e as condições de 

participação na Seleção de Fornecedores a ser conduzida na forma do presente Regulamento; 

VI. COMPRA - aquisição remunerada de bens móveis, para fornecimento único ou parcelado, com a 

finalidade de suprir as necessidades institucionais e permitir o desenvolvimento das atividades do 

IMP;  

VII. SERVIÇO - assistência prestada por empresas contratadas para exercício de atividades 

administrativas ou de apoio, para construção, reforma, ampliação, fabricação, recuperação, locação 

ou manutenção realizada com mão de obra de terceiros;  

VIII. SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - atividade exercida por pessoa física ou jurídica 

qualificada e com conhecimento profissional para desenvolver atividades que demandem 

conhecimento técnico específico, na forma da legislação vigente;  

IX. OBRA - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 

direta ou indireta; 

X. FORNECEDOR - pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que fornece materiais 

ou presta serviços ao IMP para o exercício de suas atividades;  

XI. COTAÇÃO DE PREÇOS - estimativa de custos para análise quanto à disponibilidade de recursos 

para a execução de despesas e como referência para o julgamento dos procedimentos de Seleção de 

Fornecedores; 
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XII. PREÇO DE REFERÊNCIA - é o valor que reflete o preço de mercado e considera todos os 

fatores que influenciam a formação dos custos de contratação, como especificações, quantidades, 

prazos de entrega, forma de execução do contrato, entre outros; 

XIII. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - informação relativa a projetos, plantas, cálculos, memoriais, 

padrões de qualidade e desempenho de insumos, componentes e equipamentos; 

XIV. ORDEM DE COMPRA - documento que registra a negociação de compra de bens ou serviços, 

onde consta a sua descrição pormenorizada, a quantidade adquirida, o valor a ser pago, as condições 

de entrega e de pagamento, o centro de custos e outras informações relevantes para o procedimento. 

 

CAPÍTULO III - DAS MODALIDADES DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

Art. 3º. São modalidades de Seleção de Fornecedores, as seguintes:  

I. Compra Direta; e 

II. Consulta Pública. 

 

Art. 4º. A Compra Direta será utilizada para aquisição de bens de qualquer natureza, mediante a 

realização de cotação de preços na forma eletrônica.  

Parágrafo Primeiro. O processamento das compras diretas de bens deverá ocorrer, 

preferencialmente, por intermédio de bolsas de mercadorias ou plataformas digitais de fornecedores 

com abrangência nacional, tais como a Bionexo. 

Parágrafo Segundo. Quando, por razão de interesse público, for impossível realizar a consulta 

pública, seja em decorrência da caracterização de regime de urgência ou outros motivos devidamente 

justificados, devem-se observar os princípios que regem a Administração Pública. 

Parágrafo Terceiro. Pode haver a compra direta para despesas de pequeno valor, sendo entendida 

esta como aquela que não ultrapasse o R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em relação a ocasião 

de haver fornecedor exclusivo, o que deve ser verificado e analisado. Ambas as hipóteses devem ser 

tratadas como excepcionais, e devem ser conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal. 

Parágrafo Quarto. As atividades de profissionais especializados, desde que conduzidos de forma 

pública, objetiva e impessoal, podem ser contratados por compra direta, sendo assim entendidos os 

serviços de: advocacia; contabilidade; gestão de projetos; arquitetura; serviços artísticos; e serviços 

de consultoria. 
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Art. 5º. A Consulta Pública será utilizada para a contratação de obras e serviços em geral, continuados 

ou não, mediante a realização de cotação de preços com, pelo menos, 3 (três) interessados do ramo 

pertinente ao objeto. 

Parágrafo Único. O processamento das consultas públicas ocorrerá, preferencialmente, na forma 

eletrônica, em ambiente próprio, no site do IMP. 

 

Art. 6º. Na seleção da proposta mais vantajosa, nas modalidades compra direta e consulta pública, 

serão considerados os seguintes fatores, além do menor preço:  

a) custos de transporte e seguro até o local de entrega;  

b) forma de pagamento facilitada;  

c) prazo de entrega do produto e/ou serviço;  

d) custo de operação do produto;  

e) vida útil e prazo de validade do produto e/ou serviço; 

f) necessidade de treinamento de pessoal;  

g) qualidade comprovada do produto e/ou serviço;  

h) assistência técnica;  

i) garantia do produto e/ou serviço;  

j) idoneidade e regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica do fornecedor. 

Parágrafo Único. As compras e contratações que não adotarem as modalidades de Seleção de 

Fornecedores previstas nos art. 4º e 5º deste Regulamento serão instruídas com a justificativa da 

Unidade e do Setor de Compras.  

 

Artigo 7º. Em relação às aquisições estratégicas caracterizadas como imprescindíveis para evitar 

descontinuidade nos serviços, o IMP poderá autorizar a Compra com adoção de prazo de vigência 

sem alteração do preço proposto, a fim de caracterizar o Registro de Preço para aquisições futuras e 

eventuais, além dos quantitativos previstos inicialmente, desde que haja aquiescência formal dos 

fornecedores e que seja garantida a economicidade da aquisição, e de forma pública, objetiva e 

impessoal. 

 

Artigo 8º. O procedimento de Seleção de Fornecedores será realizado por meio das seguintes fases:  

I. requisição de compra ou de contratação de serviço, com caracterização adequada do objeto; 

II. divulgação da Carta Consulta; 
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III. escolha da proposta mais vantajosa, considerados os fatores elencados no art. 6º do presente 

Regulamento;   

IV. análise da idoneidade e da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica do 

fornecedor detentor da melhor proposta; 

V. emissão da ordem de compra e/ou celebração do Termo de Contrato com o fornecedor selecionado.    

Parágrafo primeiro. Caberá ao Setor de Compras a condução dos procedimentos de Seleção de 

Fornecedores do IMP. 

Parágrafo segundo. Não poderão participar da Seleção de Fornecedores as empresas que possuam 

em seus quadros dirigentes ou funcionários do IMP, bem como seus cônjuges, companheiros, 

ascendentes ou descendentes até segundo grau. 

Parágrafo terceiro. Os documentos que integram o procedimento de Seleção de Fornecedores serão 

arquivados, digitalmente, na rede interna de dados do IMP. 

 

CAPÍTULO IV - DOS CONTRATOS 

Art. 9º. Os contratos celebrados pelo IMP devem respeitar ao previsto neste Regulamento e 

estabelecer, com clareza e precisão, as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que 

definam os direitos e as responsabilidades das partes, em conformidade com a Carta Consulta e a 

proposta de preços do fornecedor selecionado. 

 

Art. 10. Os instrumentos contratuais poderão ser alterados mediante acordo entre as partes, com a 

respectiva celebração de Termo Aditivo. 

 

Art. 11. Nos casos de aquisição de bens ou de prestação de serviços para entrega imediata, 

considerada, neste caso, a execução em até 30 (trinta) dias, fica dispensada a celebração do Termo de 

Contrato, que poderá ser substituída pela Ordem de Compra. 

 

Art. 12. A execução dos contratos celebrados pelo IMP deverá ser acompanhada e verificada por um 

representante da Unidade que requisitou a contratação, que emitirá relatório circunstanciado sobre a 

regularidade da execução e o nível de desempenho da Contratada. 

 

CAPÍTULO V - DOS PAGAMENTOS 
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 Art. 13. Os pagamentos de quaisquer valores a fornecedores devem ser acompanhados dos 

documentos fiscais e de regularidade exigíveis na forma deste Regulamento e da legislação vigente. 

Parágrafo único. Os pagamentos serão realizados nas condições estabelecidas no instrumento 

contratual e na proposta da Contratada. 

 

Art. 14. O processo de pagamento a fornecedores do IMP será instruído com os seguintes 

documentos: 

I. ordem de compra;  

II. danfe (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica), devidamente atestado pelo Coordenador da 

Unidade destinatária do bem ou serviço; 

III. comprovação de regularidade documental do fornecedor; e 

IV. comprovante de pagamento, emitido pelo Setor Financeiro. 

Parágrafo único. Os documentos que integram o processo de pagamento a fornecedores serão 

arquivados, digitalmente, na rede interna de dados do IMP. 

 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 15. A publicidade dos atos e documentos previstos neste Regulamento se dará pelo site 

institucional do IMP (www.institutodemedicinaeprojetos.org) e/ou por publicação em outros meios 

legais. 

 

Art. 16. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva do IMP, nos termos da legislação 

vigente e do seu Estatuto. 

 

Art. 17. É vedada a contratação de serviços e/ou aquisição de materiais em preço superior ao 

contratado pela Administração Pública Municipal contratante. 

 

Art. 18. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 

Administração, ficando revogadas as disposições anteriores. 

 

                                                                                                Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021. 

 

APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO DO DIA 14/10/2021 

http://www.institutodemedicinaeprojetos.org/

